
         

BRYG ØL MED ELEVERNE I DIN UNDERVISNING!

Benyt dig af ølbrygning i din undervisning - det er 
både sjovt og lærerigt for dine elever!

Intet er så herligt som et velskænket glas øl... Og nu 
kan du og dine elever lære at brygge jeres egen! På 
flere og flere uddannelser bliver ølbrygning anvendt 
som et undervisningstema i den faglige undervisning 
eller i grundfaget naturfag. Hos Videnscenter for Pro-
cesteknologi udbyder vi nu et selvinstruerende un-
dervisningsforløb, der gør det let at blive klogere på 
ølbrygning og klæder dig og dine elever på til at bryg-
ge jeres egen øl. 

Forløbet hedder ”Bryg med Brewster anlæg”, og 
indeholder grundlæggende information om brygning, 
og en trin-for-trin-guide til fremstillingen af en Ale.

Hvad er Videnscenter for Procesteknologi?

Hos nationalt Videnscenter for Procesteknologi, arbejder vi for at formidle den nyeste 
viden inden for procesteknologi. På https://videnscenterportalen.dk/pt/ bringer vi 
aktuelle nyheder og fagrelevante kurser, og vi udvikler og udbyder selvinstruerende 
undervisningsmaterialer til landets undervisere, elever og virksomheder

Bliv bruger på vores videnscenterportal!

For at få adgang til vores materialer, skal du oprette 
dig som bruger på Videnscenterportalen. Det er kvit og frit, 
 og det er nemt!  For at bliver bruger på Videnscenterportalen
 skal du gøre følgende: 

• Klik på ”LOG IND/OPRET” i øverste højre hjørne 
• Klik på ”Opret ny bruger” 
• Klik ”Ja” til at du er tilknyttet til et videnscenter 
• Under ”Vælg en brugertype…”, vælges ”Ekspert” eller ”Underviser” 
• Under ”Vælg en skole…”, vælges den skole du går på 
• Under ”Vælg et videnscenter…”, vælges ”Procesteknologi” 
• Udfyld resten og opret din profil
- du kan nu downloade vores materialer!

Download forløbet her!

Vi udbyder også et kursus i ølbryning, find det her!
Det er også muligt at låne udstyr, skriv en mail til 
Sasja Krogh på skr@eucl.dk for mere information

 https://videnscenterportalen.dk/pt/
https://videnscenterportalen.dk/pt/forloeb/bryg-med-brewster-anlaeg/
https://videnscenterportalen.dk/pt/forloeb/bryg-med-brewster-anlaeg/
https://videnscenterportalen.dk/pt/aktivitet/aabent-kursus-i-oel-brygning/

